
 

 

O campamento de Entroido 2022 ten como obxectivo facilitar a conciliación 

familiar e laboral ao mesmo tempo que os nenos/as coñezan as tradicións do 

Entroido dun xeito divertido. Por iso ao longo dos tres días se realizarán  

obradoiros e actividades que xirarán ao redor da temática do noso Entroido 

desde unha perspectiva lúdica e festiva e que lles permita a nenos e nenas 

reencontrarse e volver a participar das actividades de lecer. 

 

*Esta programación é flexible  pode sufrir pequenas modificacións 

Indicacións do CAMPAMENTO: 

 Alumnado escolarizado na segunda etapa de Ed. Infantil e  Ed. Primaria. 

 Deberán traer roupa e calzado cómodo e que poida mancharse. 

 Almorzo de media mañá e auga nunha mochila co seu nome.  

 Para o comedor un neceser co necesario para o aseo. 

 

 

 

 

 

VIVIR O ENTROIDO 2022! 

 
DATAS: 28 DE FEBREIRO, 1 e 2 DE MARZO 

 
 

 

 

 

 

 

CEIP CARDEAL QUIROGA PALACIOS 

CAMPAMENTO: 09:00  a  14:00 

MADRUGADORES: 07.45 a 09:00 

COMEDOR: 14:00 a 16.00 

¡¡DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN 21 DE FEBREIRO!! en: 

• santiago@actex.es 

• telf:  691 47 50 60 
 

ORGANIZA: FEDERACIÓN DE ANPAS “Compostela”. 

 

 

 

 

LUNS 28 
 

MARTES 1 MÉRCORES 2 
 

MADRUGADORES MADRUGADORES MADRUGADORES 

BENVIDA BENVIDA BENVIDA 

OBRADOIRO DE MÁSCARAS 
TRADICIONAIS 

OBRADOIRO DE XOGOS E 
XOGUETES NON SEXISTAS 

CON METERIAL DE 
REFUGALLO 

OBRADOIRO DE DISFRACES 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

XIMKANA ENTROIDEIRA 
XOGO DE PISTAS: “NA 

PROCURA DOS XENERAIS DA 
ULLA” 

XOGOS MUSICAIS 

COMEDOR COMEDOR COMEDOR 



 

 

 

“ VIVIR O ENTROIDO 2022” 

Estou interesado  NA SEGUENTE OPCIÓN: (Marcar con una “X” o recadro na/s 

opción/s desexada/s) 

MODALIDADES ESCOLLIDAS (prezos por participante) 

 CAMPAMENTO -  3 DÍAS     33,00 €  

   MADRUGADORES con almorzo         7,50 €  

              MADRUGADORES sen almorzo                                  6,00 €   

           COMEDOR                              22,50 €        

A organización destes campamentos precisa un número mínimo de asistentes para 

poder realizarse:  

Actividades: 12 participantes. 

Servizo de madrugadores e comedor: 10 participantes.  

*no caso de non chegar a realizarse algún dos servizos por non alcanzar o mínimo 

avisarase con antelación.  

 

Solicitamos que, no caso de que o neno/a teña algunha alerxia ou 

problema da saúde que debamos saber, o fagades  constar no apartado de 

OBSERVACIÓNS. 

FORMA PAGO: Facturarase na súa conta ó comezo do programa 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSOAIS PARTICIPANTE: 

1.-NOME E APELIDOS:__________________________________________________________________ 
 
2.-TELÉFONOS CONTACTO:_____________________________________________________________ 
 
3.-CURSO:______________4.- E-MAIL:______________________________________________________ 
 
5.- COLEXIO DE PROCEDENCIA ________________________________________________________ 
 
6.- OBSERVACIÓNS/ALERXIAS:___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
7.- PERSOAS AUTORIZADAS PARA RECOLLER Ó ALUMNO/A:  
 ______________________________________________________ DNI: _________________  

 ______________________________________________________ DNI: _________________  

Autorizo a  FEDERACIÓN DE ANPAS COMPOSTELA ou as empresas coas que contrate os 

servizos me curse o recibo do “CAMPAMENTO ENTROIDO 2022” na opción marcada 

anteriormente, no número de conta abaixo indicado. As familias aceptan doar á Federación de 

Anpas Compostela o importe que lles puidera corresponder como reparto das subvencións 

solicitadas por esta entidade para o desenvolvemento desta actividade. 

TITULAR DA CONTA__________________________________________________________________ 
      

 IBAN                ENTIDADE           OFICINA               DC                Nº CONTA 

                               Sinatura 

 
 De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámoslle os seus datos de carácter persoal, que serán 

tratados coa finalidade de xestionar os datos identificativos dos participantes nas actividades organizadas 

pola Federación así como levar a cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos 

ás empresas coas que a federación contrate a xestión das actividades e servizos,  administración tributaria, a 

bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á  xestoría para cumprir coas obrigas fiscais. Os 

datos proporcionados  conservaranse mentres participe nas actividades organizadas ou durante os anos 

necesarios para cumprir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos 

tratando os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos 

inexactos ou solicitar a súa limitación, potabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios.  

     Autorizo o envío por E-Mail de comunicacións informativas  
      Autorizo a publicación de imaxes en redes sociais e paxina web da FEDERACIÓN e das empresas coas que 
contrate as actividades extraescolares. 
Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACION, SUPRESION E 
PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a FEDERACION DE ANPA COMPOSTELA  , Rúa Estocolmo, 8 de 
Santiago de Compostela  acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto  documento que acredite a súa 
debida identidade .  

                        


